José Magalhães e Raul Junqueiro galardoados com
Prémios no domínio da Sociedade de Informação

Lisboa, 30 de Outubro de 2006 – A APDSI – Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Sociedade de Informação – tem o prazer de anunciar os
galardoados com o “Prémio Personalidade do Ano da Sociedade de Informação em
2006” e Homenagem a “Uma Vida”, que tem a sua edição pioneira este ano.
José Magalhães, Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, durante
muitos anos Deputado da Assembleia da República, foi galardoado com o “Prémio
Personalidade do Ano 2006” pelo contributo ao longo da vida para o desenvolvimento
da Sociedade da Informação e do Conhecimento em Portugal.
Raul Junqueiro, antigo Presidente da APDC (Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações), foi o premiado com a Homenagem a “Uma
Vida” pela dedicação aos esforços de modernização da sociedade portuguesa através
da promoção do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação.
Integrada no conjunto de prémios “Sociedade da Informação”, esta Homenagem tem
por objectivo destacar postumamente uma personalidade que ao longo da sua vida se
tenha distinguido pelo seu contributo para o desenvolvimento da Sociedade da
Informação e do Conhecimento em Portugal.
A selecção foi efectuada por um Júri, formado por sete pessoas de reconhecido mérito
e idoneidade, com a seguinte composição:
-

J. Dias Coelho, Presidente da APDSI, que presidiu
Francisco Maria Balsemão, Administrador da Impresa
Francisco Murteira Nabo, Presidente da GALP
Gustavo Cardoso, Professor Universitário
João Taron de Oliveira, Director-Geral da Oracle Portugal
Jorge Salamanca, Director-Geral da Sun Microsystems Portugal
Luís Magalhães, Presidente da UMIC

Com estes prémios/homenagens, que contam com o patrocínio da Oracle e da Sun
Microsystems e com o apoio do semanário Expresso, a APDSI pretende realçar a
acção daqueles que mais contribuíram para a prossecução dos objectivos da
Associação, nomeadamente a promoção e dinamização de projectos de utilidade
pública no âmbito da Sociedade da Informação, a contribuição para o combate à infoexclusão, o apoio e o desenvolvimento de actividades que façam chegar os seus
benefícios ao maior número possível de cidadãos.
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Sobre a APDSI
Criada em 2001, a APDSI tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da
Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, reunindo com este interesse
comum indivíduos e empresas. Na linha destes propósitos a Associação para a
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação tem vindo a desenvolver
diversas actividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos
de trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da actualidade na Sociedade da
Informação, nomeadamente Administração Pública, Aprendizagem, Justiça, Saúde,
Educação, Comércio e Negócio Electrónicos. Em todos estes trabalhos a APDSI
procura identificar as tendências de evolução e também as interacções entre as
tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão
mais aberta para a discussão e eficaz implementação destes conceitos na Sociedade
Portuguesa.

Para mais informações contacte:

apdSI
Associação para a Promoção e Desenvolvimento
da Sociedade da Informação
Madan Parque – PCTAS, Edifício VI
Campus da Caparica, Monte de Caparica
2829-516 Caparica - Portugal
Tel.: +351 212 949 606
Fax: +351 212 949 607
E-mail: secretariado@apdsi.pt
URL: http://www.apdsi.pt
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